


Quem tem o costume de praticar atividades 
f ísicas vai procurar manter a rotina mesmo neste 
cenário de quarentena. Pensando nisso, tanto 
pequenas academias e estúdios, quanto grandes 
redes estão buscando oferecer seus conteúdos, 
seja por transmissões em redes sociais, dicas 
de treinos personalizados via Whatsapp, ou até 
mesmo em aplicativos. E isso não exige grandes 
estruturas: basta ter disposição e um celular 
com conexão a internet!

Pense em 
alternativas para 
continuar oferecendo 
seus serviços de 
forma remota1
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Disponibilize o aluguel de seus equipamentos 
para clientes que fazem questão de manter a 
rotina de exercícios com uma boa estrutura. 
Coloque tudo para alugar: desde kits de halteres, 
colchonetes e cordas para treinos funcionais, até 
bicicletas e esteiras para quem tem mais espaço 
em casa. Para isso, basta criar novas assinaturas 
na sua plataforma Vindi e planejar um esquema 
de entrega dos equipamentos para os seus 
alunos!

2Alugue os 
equipamentos 
que estão parados 
nesse momento
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Algumas academias também realizam a 
venda de produtos como roupas de ginástica, 
suplementos e, até mesmo, alimentos funcionais. 
Com os locais fechados, esses produtos acabam 
ficando parados e correm o risco de vencer e 
dar um prejuízo ainda maior. Então, por que não 
oferecê-los aos clientes? Para isso, conte com o 
link de pagamento da Vindi, que já está incluído 
no seu plano, e funciona como uma maquininha 
online, permitindo que você faça vendas avulsas 
de forma remota e com total facilidade.

3Venda produtos 
complementares
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Busque maneiras de compensar o cliente que 
não puder utilizar seus serviços durante este 
período. Um bom exemplo é oferecer uma 
extensão do plano para uso posterior, sem 
cobranças adicionais. E, caso você tenha caixa 
suficiente para manter seu negócio de pé 
com portas fechadas, uma outra possibilidade 
para não ter cancelamentos é congelar a 
mensalidade dos seus alunos, voltando a cobrá-
los somente após a reabertura da sua academia, 
o que seria um ótimo incentivo para mantê-los 
sem nenhum ônus para eles.

4Crie promoções 
para que 
os clientes 
permaneçam 
com você
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É justamente em momentos de crise que as 
marcas provam seu valor aos clientes. E, quem 
consegue se manter próximo durante estes 
períodos, certamente será lembrado com mais 
carinho e consideração. Por isso, vale tudo para 
se comunicar com eles e se fazer útil. Mande 
e-mails, ligue, mande mensagens pelas redes 
sociais ou WhatsApp. Dê dicas, crie promoções, 
faça de tudo para adaptar seu serviço para que 
seu cliente possa continuar utilizando-o.

5Mantenha-se 
vivo na memória 
do seu cliente
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Quer saber mais sobre a 
plataforma Vindi?

Fale com a gente!

Quero conhecer

https://vindi.com.br/cadastro/

